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Услуги на тематичните отдели
Тематичните отдели са изследователски отдели, които подкрепят парламентарните органи
(председател, комисии и генерален секретар) в изпълнението на техните законодателни и
институционални задачи. Те предоставят вътрешни и външни експертни знания за подкрепа на
комисиите и други парламентарни органи при оформянето на законодателството и упражняването
на демократичен контрол.
За преглед на всички налични научноизследователски услуги, които Европейският парламент може
да предложи, моля, посетете: http://www.europarl.europa.eu/thinktank/bg/sources.html
Тематичните отдели са единствени по рода си.
•
•
•

Те са предназначени да служат на комисиите и отговарят на техните искания за
експертен опит.
Те функционират въз основа на политически приоритети, определени от комисиите.
Те също така предлагат достъп до платени външни експерти в допълнение към
подкрепата от страна на специалистите, които работят в самата институция.

ТЕМАТИЧЕН ОТДЕЛ ПО ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТТА НА ИКОНОМИКАТА, НАУКАТА И
КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТА
Тематичен отдел А предоставя висококачествени експертни знания, актуален анализ и независими
изследвания на комисиите, които подкрепя: ECON, EMPL, ENVI, ITRE и IMCO.
Тематичният отдел А обслужва комисиите си чрез:
1. осигуряване на връзка на комисиите с обширна мрежа от експерти от академичните
среди, специализирани консултантски дружества и мозъчни тръстове, други институции
на ЕС и международни организации;
2. предоставяне на експертни политически консултации и целенасочени изследвания на
всеки етап от законодателния цикъл, който е независим, с високо качество и с отчитане
на политическата чувствителност; оказване на подкрепа за контролната функция на
комисиите;
3. промяна на целите на научните изследвания, извършвани за комисиите, в подкрепа
на информирания диалог между гражданите на ЕС и членовете на ЕП; гарантиране, че
парламентарната дейност се извършва обективно и от експерти;
4. управление на бюджетните средства за експертни оценки на комисиите, с цел
изпълнението на проекти чрез използване на външни експертни оценки за
удовлетворяване на изискванията на координаторите на комисиите.
В отговор на конкретно искане или по собствена инициатива и след лични консултации с членовете
на ЕП вътрешните политически анализатори и изследователи предоставят ad hoc информация и
политически анализ. Те подкрепят също така дейността на председателя и на генералния секретар,
като изготвят общи прегледи (briefings) и предоставят съпътстваща информация.
Външен платен експертен опит се предоставя изключително по искане на комисията въз основа на
решение на координаторите на комисията. За тази цел всяка година на комисиите се разпределят
бюджетни кредити. При работа с външни експерти тематичният отдел гарантира, че научните
изследвания отговарят на най-високите стандарти за независимост и качество и съответстват на
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специфичните потребности на комисията. За тази цел външни експерти се подбират чрез процедури
за възлагане на обществени поръчки въз основа на обективни критерии за подбор и възлагане. След
това тематичният отдел следи отблизо тяхната работа, за да се гарантира, че тя е в пълно съответствие
с искането за научни изследвания.
Най-често срещаните продукти за научни изследвания, предоставяни от Тематичен отдел А, са:
•

•
•
•

•

„Накратко“: изследователски документ от 2 страници, предоставящ кратко резюме на
дадена политика, законодателно предложение или събитие, като включва съществена
информация под формата на текст и графики, както и връзки и предложения за
допълнителна литература по въпроса.
Общ преглед: кратък изследователски документ, предоставящ контекстуална
информация за строго определени теми, които могат да бъдат взети предвид например
при изготвянето на доклад на дадена комисия.
Задълбочен анализ: изследователски документ със средна дължина, обикновено
пряко свързан с предстоящо законодателно предложение или с доклад по собствена
инициатива.
Проучване: дългосрочен изследователски документ, обикновено предлагащ
сравнителни проучвания на закони или политики на държави членки или трети държави
в области, в които такъв анализ липсва. Те могат да формират основата за по-късна
парламентарна работа или за по-целенасочени научни изследвания.
Работен семинар: специално заседание с група от експерти, на което се разглежда
конкретен въпрос, повдигнат от дадена комисия. В рамките на работния семинар има
независими експерти, които са наети от външни организации, като например
университети, и не е задължително той да бъде отворен за обществеността.

КАК СЕ ИЗИСКВА ЕКСПЕРТЕН ОПИТ ОТ ТЕМАТИЧНИЯ ОТДЕЛ А?
Искането за
експертен
опит се
отправя от
координатор
на комисия.
Отделните
членове на ЕП
могат да
подават
искания за
експертен
опит чрез
координатора
на своята
комисия.

Координаторите
на комисията
вземат решение
по това искане.

Тематичният
отдел А
предоставя
вътрешно
поисканите
експертни
становища или
ги възлага на
външни
изследователи.

Не се изисква
предварително
одобрение от
други вътрешни
парламентарни
органи.

Изследователският
документ се
публикува в
интернет и е
достъпен и на
хартиен носител
при поискване.
Може да бъде
поискано
представяне в
комисията.

АКЦЕНТ ВЪРХУ КОМИСИЯТА ПО ОКОЛНА СРЕДА, ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И
БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ (ENVI)

В рамките на Тематичен отдел А специален екип предоставя експертен опит и консултации на
комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (ENVI) във всички
области на компетентност на комисията.
Комисията ENVI отговаря за широк кръг от области на политиката, включително изменението на
климата, качеството на въздуха и водата, опазването на биологичното разнообразие, етикетирането
на храните, като това са само някои от тях. Правомощията и отговорностите на комисията ENVI са
изброени в приложение V към Правилника за дейността на ЕП.
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ПОДБОР НА СКОРОШНИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ДОКУМЕНТИ, ПОИСКАНИ ОТ КОМИСИЯТА
ENVI
Проучвания:
Пунктове за вземане на проби за качество на въздуха — представителност и съпоставимост
Мониторингът на качеството на въздуха на определени места е основен
инструмент, предвиден в Директивата относно качеството на
атмосферния въздух, за проверка на съответствието с пределно
допустимите или целевите стойности, определени за опазване на
човешкото здраве. В настоящото проучване се анализират критериите
за определяне на местоположението на пунктовете за мониторинг в пет
държави членки, с цел да се идентифицират двусмислени разпоредби,
които могат да доведат до различни оценки на излагането на
замърсяване на въздуха.
Екологосъобразни обществени поръчки и План за действие на ЕС за кръгова икономика
Обществените поръчки и закупуването на услуги, строителни работи и
доставки обхващат около 14% от брутния европейски вътрешен продукт
(БВП), поради което имат огромен потенциал да направят продуктите и
услугите по-екологосъобразни и по-устойчиви. Оценката, извършена в
посоченото проучване, предоставя резултати относно приложимостта
на текущите инициативи и показва как те допринасят за плана за
действие на Европейската комисия относно кръговата икономика.
Цели за намаляване на емисиите на международното въздухоплаване и корабоплаване
Това проучване предоставя преглед на потенциалните цели за
намаляване на емисиите на CO2 за международния въздушен и морски
транспорт и анализира кои цели биха били съвместими с дългосрочната
цел за задържане на повишаването на температурата под 2°C в
сравнение с нивата преди индустриализацията. В него се подчертава
необходимостта от установяване на цели и за двата сектора, които ясно
да сочат, че емисиите не могат да се увеличават неограничено и
нерегулирано.
Насоки за одобряването на активни вещества в пестицидите
Активните вещества са основен елемент на пестицидите. Тяхното
одобрение се извършва на равнище ЕС, като съществуват насоки за
изясняване, хармонизиране и стандартизиране на сложния процес на
одобряване. Проучването разглежда съществуващите насоки;
равнището на хармонизация между тях; връзката с принципите на
добрата лабораторна практика (ДЛП); и предоставя преглед на
изследванията, които се изискват за одобрението на активните
вещества.

Общи прегледи:
Европейски политики в областта на климата и енергетиката до 2020 г., 2030 г. и 2050 г.
Посоченият общ преглед описва политиките на ЕС в областта на климата
и енергетиката, както и предизвикателствата, пред които трябва да се
изправим, за да бъде постигната целта на Парижкото споразумение за
задържане на повишаването на температурата в световен мащаб
значително под 2°C и за продължаване на усилията за постигане на 1,5°C.
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Публикации от семинари:
Подпомагане на пазара за вторични суровини в кръговата икономика
Посочената публикация обобщава презентациите и обсъжданията от
семинар, организиран, за да се повиши разбирането за ролята и
възможностите на вторичните суровини като част от изпълнението на
плана за действие за кръговата икономика, включително на
предложеното законодателство в областта на отпадъците.

Цели за емисиите на CO2 от леки и лекотоварни автомобили за периода след 2020 г.
В посочената публикация се обобщават презентациите и обсъжданията
на семинар, като се изтъква ролята на леките превозни средства за
постигане на намаление на емисиите, предложените цели за периода
след 2020 г. и повишаването на тяхната ефективност, както и бъдещето на
електрическите превозни средства и възможните стъпки за понататъшно подобрение.

Роботи в здравеопазването: решение или проблем?
В посочената публикация се обобщават презентациите и обсъжданията
на семинар относно състоянието и перспективите на прилагането на
технологии, основаващи се на роботиката и изкуствения интелект, в
здравеопазването. Първата част от семинара беше съсредоточена върху
практическото приложение на ИИ и роботите в здравеопазването,
докато във втората част бяха разгледани етичните последици и
отговорността на технологиите, основаващи се на ИИ и роботиката,
използвани в здравеопазването.
Сърдечно-съдовите заболявания и начина на живот
Този документ обобщава презентациите и обсъжданията на работен
семинар относно границите и възможностите на въздействието на
начина на живот върху сърдечно-съдовите заболявания. Целта на
семинара беше да се предостави информация за връзката между
сърдечно-съдовите и свързаните с тях заболявания и за редица решения,
свързани с начина на живот в контекста на Европейския съюз, и да се
направи преглед на цялостната картина и на политиката на ЕС за
справяне с тези предизвикателства.
За връзка с Тематичния отдел А
•

Тематичен отдел А – Политики в областта на икономиката, науката и качеството на живота
ECON - EMPL - ENVI - ITRE - IMCO - poldep-economy-science@ep.europa.eu

•
•
•

Екип, отговарящ за ENVI: Георгиос АМАНАТИДИС - georgios.amanatidis@europarl.europa.eu 0032 228 34086
Екип, отговарящ за ENVI: Тина ОЛИГЕР - tina.ohliger@europarl.europa.eu - 0032 228 31477
Екип, отговарящ за ENVI: Миклош ДЬОРФИ – miklos.gyoerffi@europarl.europa.eu – 0032 228
32505

Всички наши изследователски документи са на разположение на нашия уебсайт:
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/envi/supporting-analyses.html

Ограничаване на отговорността и авторско право Становищата, изразени в настоящия документ, принадлежат единствено на
техните автори и не отразяват непременно официалната позиция на Европейския парламент. Възпроизвеждането и превеждането за
нетърговски цели са разрешени, при условие че се посочва източникът и че Европейският парламент получава предизвестие, както и
копие. © Европейски съюз, 2019 г.
Приключване на изданието: май 2019 г.; Дата на публикуване: юни 2019 г.
Отговорен администратор: Тина ОЛИГЕР; Помощник-редактор: Роберто БИАНКИНИ
IP/A/ENVI/2019-05
PRINT

ISBN 978-92-846-5278-5│doi : 10.2861/33269│QA-04-19-512-BG-C

PDF

ISBN 978-92-846-5258-7│doi: 10.2861/9229│QA-04-19-512-BG-N

